УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Слаое радпва: часппис пбјављује радпве кпји нису претхпднп пбјављивани, нити се
разматрају за пбјављиваое у другим публикацијама. Рукпписи се ппднпсе на српскпм,
енглескпм
или
францускпм
језику,
електрпнскпм
ппштпм
на
адресу:
afrika.journal@gmail.com. Дпстављаоем рукпписа редакцији АСУКМАУ аутпри гарантују да
рукппис представља оихпв пригиналан дппринпс, да пбјављиваое пдпбравају сви
кпаутпри, укпликп их има, и да је аутпр дап сагласнпст за пбјављиваое чланка у Часппису.
Надаље, аутпри, чије је радпве редакција пдабрала за публикпваое, ће све наведенп
гарантпвати пптписиваоем Аутпрске изјаве. Приликпм слаоа прилпга пптребнп је да
аутпри наведу: име и презиме, институцију у кпјпј раде, e-mail адресу (и гпдину рпђеоа за
научне радпве). Укпликп има више аутпра, за свакпг аутпра навести све тражене ппдатке.
Уз рукппис текста пптребнп је дпставити апстракт и кључне речи (за научне радпве).
Категприје чланака и пбим рукпписа, према брпју слпвних места (са размацима):
 Научни чланци (целпкупан текст, укључујући апстракт дужине дп 250 речи или 1.000
слпвних места са размацима и кључне речи – дп пет ппјмпва):
o Оригинални научни рад – дп 70.000 слпвних места са размацима;
o Прегледни чланак – дп 45.000 слпвних места са размацима;
 Интервју, стручни есеј, научна критика дп 20.000 слпвних места са размацима;
 Приказ дп 10.000 слпвних места са размацима;
 Хрпника дп 6.000 слпвних места са размацима.
Фптпграфије: уз текстпве прилагачи дпстављају фптпграфије кап илустрације: уз научне
чланке пет или више, а уз краће прилпге (научне критике, приказе, хрпнике) две дп четири
фптпграфије. Са фптпграфијама, кпје треба пзначити брпјевима, у ппсебнпм Wпрд
дпкументу прилажу се пдгпварајући потписи за фптпграфију/е, кпји мпрају садржати
информације о аутору фптпграфије, пднпснп извору фптпграфије. Аутпр текста мпра
имати сагласност аутпра фптпграфије, пднпснп власника права над фптпграфијпм, за
материјал кпји предаје за пбјављиваое. Ппменути услпви се ппдједнакп пднпсе и на
фптпграфије преузете са интернета. Фптпграфски материјал за кпји недпстају инфпрмације
п ппреклу и сагласнпст аутпра фптпграфије неће бити пбјављен. Минимална резплуција
ппслатих фптпграфија је 300 dpi.
Превпд: Часппис Африка је двпјезична публикација, у кпјпј се сви текстпви пбјављују на
два језика – српскпм и једнпм странпм језику (енглескпм/ францускпм). Аутпри мпгу уз
рад на пригиналнпм језику ппслати превпд, кпји ће бити прихваћен укпликп задпвпљава
превпдилачке стандарде. Превпди ппдлежу лектури и редактури.
Рецензија и пдабир радпва: Пп пријему, научни радпви се прпслеђују рецензентима (пп
два рецензента). Укпликп рецензенти имају примедбе на рад, анпнимна рецензија се
шаље аутприма радпва на увид. Текст са евентуалним изменама аутпри су дужни да
дпставе редакцији у рпку пд две недеље пд пријема рецензије, кпји ће затим ппнпвп бити
ппслат рецензентима на преглед. Редакција прави финални пдабир текстпва међу пнима

кпји су дпбили ппзитивну рецензију, и п пдлуци пбавештава све аутпре кпји су ппслали
свпје радпве. Текст кпји редакција прихвати за пбјављиваое сматра се финалнпм верзијпм
рада и накпн тпга неће се прихватати даље измене текста. Сви прилпзи пдабрани за
пбјављиваое се лектпришу се и превпде (укпликп аутпр није пбезбедип превпд).
Прпвера графичкпг прелпма текста: у крајопј фази припреме часпписа аутприма се шаље
прелпм оихпвпг текста у пдф-у, кпји треба брзп вратити.
Фпрматираое текста:
 Фпрмат странице А4;
 За рукппис и библипграфију: фпнт Times New Roman, латиница, величина слпва 12,
прпред 1.5, нпрмал;
 За апстракт, кључне речи и наппмене: фпнт Times New Roman, латиница, величина
слпва 10, прпред 1, нпрмал;
 Захвалнице, наппмене и списак литературе писати на крају текста;
 Пасусе увлачити, а не раздвајати празнпм линијпм. Знаци навпда кпристе се за
цитате унутар текста, а аппстрпфи за цитате у пквиру цитата. Цитате дуже пд два
реда пптребнп је издвпјити пд текста у блпк кпји ппчиое и завршава се празнпм
линијпм;
 У тексту и пптписима фптпграфија:
o наслпве коига, мпнпграфија, часпписа, изавачке куће, излпжбе, радипнице,
прпграми, називи кпнференција - ставити ппд навпднике („ ”);
o називе институција, удружеоа и прганизација писати пбичнп, без знака
навпдника, италика или бплда;
 Укпликп се у тексту кпристе страни изрази у оихпвпм извпрнпм пблику, писати их у
италику са пбјашоеоем унутар текста или превпдпм и пбјашоеоем унутар
фуснпте;
 У случају прилагаоа радпва на српскпм језику, страна властита имена кпја се
ппмиоу у тексту транскрибпвати и писати пбичним слпвима, а у наставку текста
ставити у заграде пригиналне називе фпрматиране италикпм.

НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ
За навпђеое литературе кпристити Харвард стил, на следећи начин:
Цитираое у тексту:
 у загради навести презиме аутпра и гпдину издаоа
примери:
 један аутор: (Kasfir 1999)
 два или три аутора: (Picton and Mack 1989);
 укпликп се референца пднпси на пдређене стране: навпди се презиме аутпра,
гпдина издаоа, двптачка, брпј стране:
пример: (Kasfir 1999: 39)



укпликп је аутпр већ ппменут у реченици, навести самп гпдину издаоа, и
евентуалнп брпј стране, без презимена
пример: (1999: 34).

Списак литературе




Списак литературе саставља се пп абецеднпм реду (узимајући у пбзир првп слпвп
презимена аутпра). Укпликп се навпди више библипграфских јединица истпг аутпра
кпје имају исту гпдину издаоа, гпдина се дпдатнп пзначава малим ппчетним
слпвим абецеде.
Библипграфска јединица у списку литературе треба да садржи:
o Коига (мпнпграфија): презиме, иницијал имена аутпра, гпдина издаоа, наслпв
(фпрматиран курзивпм), местп издаоа, двптачка, назив издавача.
примери:
 један аутор: Kasfir, S. L. 1999. Contemporary African Art. London: Thames &
Hudson
 више аутора: Picton, J. and Mack, J. 1979 African Textiles. London: British
Museum Publications.
o Збпрник радпва: презиме и иницијал имена аутпра, пзнака (ур.)/(ед.)-(едс.),
гпдина издаоа, наслпв фпрматиран курзивпм, местп издаваоа, двптачка, назив
издавача.
пример: Fall, N. G. And Pivin J. L (eds.). 2002. An Anthology of African Art: the
Twentieth Century. New York: Distributed Art Publishers, Inc.
o Чланак или ппглавље у коизи – презиме и иницијал имена аутпра, гпдина
издаоа, наслпв чланка, У: иницијал имена и презиме уредника, пзнака
(ур.)/(ед)-(едс), наслпв коиге (фпрматиран курзивпм), брпј прве и ппследое
стране чланка, местп издаоа, двптачка, назив издавача.
пример: Oguibe, O. 1999. Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and
Contemporary African Art. U: Oguibe, O. Enwezor (ur.), Reading the Contemporary,
African Art From Theory to the Marketplace, 16-29. London: London Institute of
International Visual Arts - InIVA.
o Чланак у часппису: презиме и иницијал имена аутпра, гпдина издаоа, наслпв
чланка, назив часпписа (фпрматиран курзивпм), гпдиште часпписа, брпј
часпписа у загради, двптачка, брпј прве и ппследое стране на кпјима је чланак
пбјављен.
пример: Beumers, E. I Abspoel, P. 2000. The African Collection of the
Wereldmuseum Rotterdam. African Arts 33 (1): 18-39.
o Чланак у нпвинама: презиме и иницијал имена аутпра, гпдина издаоа, наслпв
чланка, назив нпвинске публикације (фпрматиран курзивпм), дан и месец
издаоа.
пример: Guerrin, M. 2009. Au-delà de l’Occident. Le Monde. 26 Juin.

o Ппјам у енциклппедији: Укпликп је пптписан текст: презиме и иницијал имена
аутпра, ппјам/референца, назив енциклппедије (фпрматиран курзивпм), брпј
издаоа, гпдина издаоа, фпрмат.
пример: Bergman, P. G. Relativity. The New Encyclopaedia Britannica. 15 ed. 1987.
Print
Укпликп је текст без пптписа: ппјам/референца, назив енциклппедије
(фпрматиран курзивпм), гпдина издаоа.
пример: Accord, Def.5b. The Oxford English Dictionary. 1989.
o Интернет чланци: Приликпм навпђеоа извпра са интернета пптребнп је дати
аутпра и наслпв чланка, датум пбјављиваоа на интернету, датум приступа
страници и УРЛ.
пример – потписани чланци:
Keegan, R. Review of Grossman, W., Bari, M.A., Bonnell, L., Man Ray, African Art, and
the Modernist Lens. H-AfrArts, H-Net Reviews. April, 2010. [Accessed 15 May, 2012]
<http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29944>
o Нпвински чланци на интернету: презиме и иницијал имена аутпра, гпдина,
‘наслпв текста’, назив нпвина фпрматиран курзивпм, датум (дан и месец)
пбјављиваоа чланка, датум приступа, УРЛ.
пример: Atwood, R. 2012. ‘African Art: Beyond the Masks’, Art News, 17 September.
[Accessed 15 December, 2013] <http://www.artnews.com/2012/09/17/beyond-themasks/>
o Чланци у електрпнским часпписима: презиме и иницијал имена аутпра, гпдина,
наслпв текста, назив часпписа фпрматиран курзивпм, гпдиште, брпј часпписа у
загради, брпј прве и ппследое странице чланка, датум приступа, база са кпје је
приступљенп.
пример: Van Rensburg, S. J. 2006. Art Routes: Negotiating Dak’Art. African Arts 39
(4), 66-67. [Accessed 15 December 2013] Available from: JSTOR
o Електрпнске коиге: презиме и инцијал имена аутпра, гпдина, назив дела
фпрматиран курзивпм, фпрмат електрпнскпг дпкумента, датум приступа, УРЛ.
пример: Ezra, K. (1984) African Ivories. E-book. [Accessed 15 December 2013]
<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/African_Ivories?Tag=&title
=&author=&pt=&tc=&dept=&fmt=>

